Hattuşa’da Düğün

Yeni hayatınıza Hattuşa Vacation Thermal Club ailesi otelleri ile
şahane bir başlangıç yapmaya davet ediyoruz.

Bu Özel Gününüzü Bizimle Kutlayın...

Hattuşa
Vacation Thermal Club

Son model teknoloji ve modern dekorasyonuyla yenilenen düğün salonumuz ......
kişilik kapasitesiyle görkemli bir atmosferde mükemmel organizasyonlar için idealdir.

Bir Doğan Jeotermal Grup projesi olan Hattuşa Vacation Club, Türkiye’nin dört bir
yanında en güzel bölgeler üzerinde kurulu tesisleriyle, tatil anlayışına yeni değerler
katarak şifalı kaplıca sularının mucizevi gücünü herkesin kullanımına sunuyor.
Termomineral suların iyileştirici ve yenileyici etkisini, tatil keyfi ile birleştiren Hattuşa
Vacation Club; işin gerçek profesyonelleri tarafından yönetilmesiyle fark yaratıyor.

* Sizi bekleyen avantajlar, Balayı Suiti ve Şampanya servisi

Düğün Öncesi...

Hattuşa Vacation Thermal Club SPA, tuz odaları, hidroterapi, çamur
banyosu, buhar odaları, özel cilt bakımı ve kürleriyle düğünden önceki
stresinizi atmanızı sağlayarak hayatınızın en anlamlı gününe en iyi şekilde
hazırlamak için sizleri önceden bekliyor…
Unutulmaz bir gün geçirmeniz için düğün öncesi de ihtiyacınız olan her
şeyi karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Düğün Sonrası...

Hattuşa Vacation Thermal Club, düğün sonrası yorgunluğunu atabilmeniz
için alternatif tatil hizmetleri de sunuyor.
Düğün sonrası tarih, deniz ve doğayla iç içe bir şekilde hayallerinizi
süsleyecek unutulmaz balayı keyfini yaşatmaya hazırız.
Hattuşa Vacation Thermal Club Erzin, siz balayınızı yaparken
misafirlerinizin de düğün yorgunluğunu atabilmeleri için eşsiz bir dinlenme
yeri…
Rüya gibi bir düğün ve balayı ile sizleri güzel anılarla uğurlamaktan gurur
duyacağız.

Spa ve Spor Alanları

Hattuşa Vacation Thermal Club Erzin, sizlere yaşayacağınız en özel anları
unutturmamak için üstün hizmet kalitesiyle ağırlamayı dört gözle bekliyor.
Tüm streslerinizden arınmanızı ve yenilenmenizi sağlayacak özel spa ve
spor alanları ile Hattuşa Vacation Thermal Club Erzin sizleri mutluluğa
çağırıyor.

Bahçe ve Havuzbaşı
Büyüleyici bahçesi ve benzersiz konsepti ile masalsı bir düğün geçirmeniz
için her şey hazır…
Özel peyzajlı bahçesi ve hamamıyla, Türk mutfağından Dünya mutfağına
uzanan enfes düğün yemekleriyle ve kusursuz hizmetiyle hayatınız
boyunca hatırlayacağınız bu özel gününüzde sizlere ev sahipliği
yapmaktan mutluluk duyacağız.

Unutulmaz Anlar İçin...

Hattuşa Vacation Thermal Club Erzin, romantik bir düğün ve balayı için
hayallerinizin ötesinde farklı deneyimler sunuyor…
Şık dekorasyonuyla, eşsiz manzarasıyla, kaliteli ve lezzetli yemekleri ve
muazzam sunumuyla, düğün öncesi ve sonrası kusursuz hizmetleriyle,
Akdeniz ve doğadan aldığı enerjiyle sizlere yaşayacağınız bu özel anı
unutturmayacağız…
Hattuşa Vacation Thermal Club Erzin ayrıcalığı ile rüya gibi bir düğün için
sizleri tesisimize bekliyoruz.

Size Özel
Organizasyonlar...
Hattuşa Vacation Thermal Club Erzin’de özel organizasyonlar
için sunulan hizmetlerimiz sizi davetlilerle buluşturuyor.
–

Nişan

–

Sünnet

–

Kına

–

Bekarlığa Veda

–

Gelin Hamamı

–

Yıl Dönümü

–

Mezuniyet Balosu

–

Doğüm Günü Partisi

–

Baby Shower

–

Açılış ve Kuruluş Yemekleri

–

Yılbaşı Balosu

–

VIP Yemekler

İnci

Mercan
Özel Düğün Danışmanlığı
Hoş Geldiniz Karşılaması
Mekan (Havuz başı veya özel kır alanı)
Dekor
Gelin Yolu
Düğün Pastası
Kuruyemiş
Meşrubat
Müzik
Video Çekimi
Volkan
Konfeti

Ordövr Tabağı
Özel Düğün Danışmanlığı
Hoş Geldiniz Karşılaması
Mekan (Havuz başı veya özel kır alanı)
Dekor
Gelin Yolu
Özel Nikah Masası

M1

M2

Yakut

M3

Özel Düğün Danışmanlığı
Hoş Geldiniz Karşılaması
Mekan (Havuz başı veya özel kır alanı)
Dekor
Gelin Yolu
Düğün Pastası
Kuru Pasta
Kuruyemiş
Meşrubat
Müzik
Video Çekimi
Drone Çekimi
Spa Kullanımı (düğün öncesi Gelin ve Damat’a özel)
Balayı Odası ve Hazırlık Odası
Havai Fişek
Volkan / Konfeti

Elmas
Zeytinyağlı Tabağı
Kısır / Zeytinyağılı Yaprak Sarma / Ezme / Muhamara / Rus Salatası /
Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri / Havuzlu Tarator / Humus / Salam /
Domates / Salatalık
Salata
Mevsim Salata
Ara Sıcak
Paçanga Böreği / Avcı Böreği / Sigara Böreği / İçli Köfte
Ana Yemek
Özel Yapım Düğün Pilavı Eşliğinde Kırmızı Et veya Beyaz Et
Tatlı
Düğün Pastası Servisi
Özel düğün danışmanlığı / Hoş geldiniz karşılaması / Mekan (Havuz başı veya özel kır
alanı) / Dekor / Gelin Yolu / Düğün Menüsü / Düğün Pastası / Meşrubat / Müzik /
Video / Fotoğraf / Drone Çekimi / Spa kullanımı (Düğün öncesi gelin ve damada özel) /
Masaj Hediyesi / Balayı Odası ve Hazırlık Odası / Havai Fişek / Konfeti/Volkan

M4

Öneri hizmetler ve menü alternatifleri için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Organizasyona Özel
Dekorasyon

Kına organizasyonunuzda %20 indirim, düğününüze katılacak misafirlerinize
özel indirimli oda fiyatları, düğün çiftine özel spa avantajları; gelin, damat ve
aileleri için otelde bulundukları süre içinde kullanacakları tüm spa
hizmetlerinde %20 indirim, garanti misafir sayısına göre salon krokisi ve
oturma düzeni imkanı. Misafirlerin yönlendirilmesi davet sahibi tarafından
yapılmalıdır. Düğün öncesi çiftlere özel menü tadımı, birinci evlilik yıl
dönümünüzde çiftlere Erzin’ de bir gece, kahvaltı dahil konaklama hediye. Her
masada özel menü kartları ( Elmas paket için geçerlidir.) Gelin Odasına
davetten önce düğün menüsü servisi düğün pastası düğün ertesi Mandalin
Restaurant’ta zengin açık büfe kahvaltı ya da balayı süitinde özel kahvaltı.

Değerli Misafirlerimiz,
Hattuşa Vacation Thermal Club Erzin
profesyonel ve
yardımsever ekibiyle, farklı büyüklüklerdeki toplantı salonları ile
muhteşem organizasyonlarınıza ev sahipliği yapmaktadır. Çam
ormanları arasında, keyifli ve eşsiz manzaraya sahip otelimizde
düğün, nişan, kına, sünnet, mezuniyet, iftar gibi özel ve büyük
etkinliklere imza atabilirsiniz.

1200 kişi kapasiteli Limon Kır bahçemiz, yaz aylarının gözde mekanı havuz
başı, özel organizasyonlarınız için en ideal alternatiflerimiz arasındadır.
Düşlerinizdeki o özel günü, her anıyla unutulmaz kılmaya bizimle başlama
kararı aldığınızda sizi bekleyen avantajlar.

Sözleşme esnasında % 30 depozit otele yatırılmaktadır. Organizasyondan
3 gün önce garanti kişi sayısından hesap kapatılmaktadır.
Düğün yemeğine katılacak davetli sayısı organizasyondan en geç 3 gün
önce otele bildirilmelidir.
Bu sayı garanti sayısı olup, organizasyon günü % 10 artı hazırlık yapılır.
Garanti misafir sayısının eksi opsiyonu yoktur. Paket harici kullanım ve
talepler ekstra ücrete tabiidir. En ince ayrıntısına kadar özenle organize
edeceğimiz, sizi yansıtacak rüya gibi bir düğün töreninde buluşmak
dileğimizle.
Yukarıdaki maddeler bilgi amaçlıdır. Detaylar ile ilgili sorularınız için lütfen
0549 797 9900 numaralardan Banket görevlimiz ile ya da 444 41 31 otel
ile iletişime geçiniz.

Özel Gününüze
Güzellik Katıyoruz...

Siz Düğünün Tadını Çıkartırken
Çocuklarınız Güvende
Çocuklarınız ve yetişkinler için alternatif oyun alanları ve
eğlence alanları mevcuttur.
Tesisimizde Sunulan Hizmetler; Açık ve Kapalı Termal Havuzlar, Aqua Park, Fitness,
Go-Kart, ATV, Mini Disneyland, Paintball, Mini Golf, Tenis, Sinema Kültür Merkezi,
Binicilik Merkezi ve Hayvanat Bahçesi.

www.hattusa.com.tr
HattusaVacationThermalClub
Merkez

+90 312 473

17 90 pbx

Kazdağları

444 45 10

Ankara

444 86 06

Erzin

444 41 31

Bolu

+90 374 222

73 73

Havza

+90 362 714

55 19

Saray Park

+90 282 768

20 59

